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Britt Lundberg, sekreterare   

Justerat Kökar den      2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Johan Engdahl Maarit Strand 
   

Protokollet har framlagts till påseende på Kökar kommunkansli     /    /       vilket intygas:  

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden   28.05.2019  48 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

§§, Skolnämnden 
§47 Laglighet och beslutförhet. 
§48 Protokolljustering. 
§49 Godkännande av föredragningslistan. 
§50 Föregående sammanträdesprotokoll. 
§51 Anhållan om semester, tjänstledighet och omvandlande av semesterpenningen till ledig tid. 
§52 Timlärare i huvudsyssla, för tillsvidareanställning, med undervisning i matematik, fysik, kemi och 
med undervisning även i andra ämnen 
§53 Timlärare i huvudsyssla eller bisyssla för läsåret 2019-2020 med undervisning i tex idrott, musik, 
engelska, finska, religion, historia, biologi, geografi, hemkunskap och/eller stödundervisning i 
svenska. 
§54 Gruppassistent för tiden 14.8 2019 - 5.6.2020   
§55 Personlig assistent för tiden 14.8 2019- 5.6 2020   
§56 Ledsagare för tiden 14.8 2019 – 5.6. 2020.   
§57 Matutdelare/lokalvårdare för tiden 14.8.2019-31.12.2019 
§58 Fortsatt ledighet från arbetet som lokalvårdare och vikarie för lokalvårdaren för tiden 14.8.2019- 
31.12.2019 
§59 Konfidentiellt ärende 
§60 Skolskjutsar 2019-2020 
§61 Inomhusluften i Kökars grundskola 
§62 Planering inför läsåret 2019-2020 
§63 Anhålla om medel för personlig assistent 
§64 Skolföreståndarskapet för läsåret 2019-2020 
§65 Tillkännagivanden 
§66 Övriga ärenden 
§67 Avslutning 

Protokollet framläggs till allmänt påseende senast den  4 juni  2019 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden 47-50 28.05.2019 49 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§47, Skolnämnden 

 BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
  

PROTOKOLLJUSTERING 
§48, Skolnämnden 

 BESLUT: Till protokolljusterare utse    och     

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
§49, Skolnämnden 

 BESLUT: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form. 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
§50, Skolnämnden 

 BESLUT:  Protokollet antecknas för kännedom. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 51 28.05.2019 50 
Organ § Nr Datum Blad 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANHÅLLAN OM SEMESTER, TJÄNSTLEDIGHET OCH OMVANDLANDE AV 
SEMESTERPENNINGEN TILL LEDIG TID.  
§51, Skolnämnden 

 Elevassistent NN anhåller om semester och semesterpenningsledigt för tiden 10.6-23.7.2019. Perioden 
innehåller 8 dagar semesterpenning i ledig tid 12.7-23.7.  

Ytterligare anhåller hon om tjänstledighet utan lön för tiden 24.7-15.8.2019. 

Skoldirektörens förslag:   
Anhållan beviljas 
  
  

BESLUT:    
 I enlighet med förslaget 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 

  

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 52 28.05.2019 51/1 
Skolnämnden 31 23.04.2019 30 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLNING, MED 
UNDERVISNING I MATEMATIK, FYSIK, KEMI OCH MED UNDERVISNING ÄVEN I 
ANDRA ÄMNEN 



§31, Skolnämnden 
Tjänsten har varit lediganslagen på AMS och dess samarbetsnätverk både i Sverige och i Finland, på 
kommunens hemsida, anslagstavla och i sociala medier. 

Följande personer har sökt till timlärare i huvudför tillsvidareanställning, med undervisning i matematik, 
fysik, kemi och med undervisning även i andra ämnen: 
• NN, diplomingenjör, bedriver lärarstudier bedöms avslutat studierna till lärare maj 2019 

och FM-examen september 2019. 
NN beräknas ha lärarexamen i språk inom kort från Åbo Akademi men har även en examen som 
diplomingenjör från Villmanstrands tekniska universitet varför hon bedöms kunnig även för att undervisa 
i matematik och naturvetenskapliga ämnen.  

En mer detaljerad sammanställning av hennes meriter sänds separat till alla ledamöter. Alla 
ansökningshandlingar finns på kommunkansliet för de ledamöter som vill fördjupa sig i dem på förhand. 
De kommer också att finnas med på mötet. 

Skoldirektören har kontaktat  NN  per telefon den 5.4. Hon har även deltagit i intervju den 15.4   där 
förutom skoldirektören även representanter för skolnämnden och skolan närvarade. När listan sänds ut 
pågår arbete med att samla referenser. 

Skoldirektörens förslag: 
NN anställs som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi med även undervisning i andra 
ämnen för läsåret 2019-2020 med en prövotid på tre månader. NN  ombeds att meddela senast den 29.4  
att  hon mottar tjänsten. 
 NN ska innan hon tillträder  uppvisa straffregisterutdrag.  
  
BESLUT:  
 I enlighet med förslaget. Vid behov delegeras rätten att anställa timlärare för läsåret till skoldirektören i 
samråd med skolnämndens ordförande och skolans föreståndare. Ärendet är omedelbart justerat. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 52 28.05.2019 51/2 
Skolnämnden 31 23.04.2019 30 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§52, Skolnämnden 

NN har den 29 april meddelat att hon inte tar emot tjänsten. Tjänsten har varit lediganslagen på nytt. NN 
och NN, som sökte andra timlärartjänster vid skolan tidigare,  har meddelat intresse. NN har sökt tjänsten 
men inlämnat sin ansökan efter att ansökningstiden har gått ut och beaktas därför inte.   



 Skoldirektören har i ett möte den 21.5.2019,  med ordförande och representanter för skolnämnden och 
skolans föreståndare,  diskuterat tillsättningen och beslutat att förlänga ansökningstiden.   

Följande personer har sökt tjänsten som timlärartjänsten: 

• NN, musiklärare (60 p ped studier saknas), Sibeliusakademin 

• NN, hum.kand. Åbo Akademi 

• NN, kyrkomusiker och teleingenjör 

• NN, läkepedagog, ungdoms- och fritidsledare. 

• NN, ekon.mag 

• NN, fil.mag. sept  2019, fil kand. ämneslärarauskultering i matematik. 

• NN, dramainstruktör (YH) , inom kort.  

Intervjuer har genomförts med NN, NN, NN och NN. NN har undervisat i matematik, fysik och kemi med 
gott resultat vid skolan under höstterminen under senaste läsår.  

Skoldirektörens förslag : NN anställs som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi med även 
undervisning i andra ämnen för läsåret 2019-2020 med en prövotid på tre månader. NN utses som första 
reserv.  NN ska, innan han tillträder, uppvisa straffregisterutdrag.  Ärendet är omedelbart justerat. 

 BESLUT: I enlighet med förslaget. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intyga 

  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 53 28.05.2019 52/1 
Skolnämnden 32 23.04.2019 31 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA ELLER BISYSSLA FÖR LÄSÅRET 2019-2020 MED 
UNDERVISNING I TEX IDROTT, MUSIK, ENGELSKA, FINSKA, RELIGION, HISTORIA, 
BIOLOGI, GEOGRAFI, HEMKUNSKAP OCH/ELLER STÖDUNDERVISNING I SVENSKA. 
§32, Skolnämnden 
Tjänsten har varit lediganslagen på AMS och dess samarbetsnätverk både i Sverige och Finland, 
kommunens hemsida, anslagstavla, sociala medier. 



Följande personer har sökt till timlärare i huvudsyssla eller bisyssla för läsåret 2019-2020 med 
undervisning i tex idrott, musik, engelska, finska, religion, historia, biologi, geografi, hemkunskap och/
eller stödundervisning i svenska: 

• NN, musiklärare (60 p ped studier saknas), Sibeliusakademin 
• NN,  textilslöjdslärare 
• NN, hum kand  Åbo Akademi 
• NN, Ped mag 
• NN, diplomingenjör, färdig lärare maj 2019 fil mag sept 2019 
• NN, visualist. Klasslärare på Kökar. 
• NN, språklärare med svensk legitimation. Ansökan  efter att tiden gått ut. 

En mer detaljerad sammanställning av alla de sökandes meriter sänds separat till alla ledamöter. Alla 
ansökningshandlingar finns på kommunkansliet för de ledamöter som vill fördjupa sig i dem på förhand. 
De kommer också att finnas med på mötet.  

I kungörelsen har nämnden framhållit att intresse för föreståndarskap och/eller undervisning i musik kan 
prioriteras.  
Skoldirektören har kontaktat NN, NN, NN, NN och NN per telefon den 5.4. De har även kallats och 
deltagit i  intervju den 15.4. I intervjun deltog förutom skoldirektören även representanter för 
skolnämnden och skolan.  När föredragningslistan skickas ut pågår insamling av referenser för de 
sökande. 

 Skoldirektörens förslag: 
NN och NN  anställs som timlärare i huvudsyssla respektive bisyssla för läsåret 2019-2020 . NN med en 
prövotid på tre månader.  NNoch NN ombeds att meddela senast den 29.4  att de mottar tjänsten. Som 
första reserv utses NN.    
Innan tjänsterna mottas  ska   straffregisterutdrag uppvisas. 
NNs ansökan kunde inte beaktas eftersom den inkommit för sent. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 53 28.05.2019 52/2 
Skolnämnden 32 23.04.2019 31 
Organ § Nr Datum Blad 

BESLUT:    
I enlighet med förslaget. Vid behov delegeras rätten att anställa timlärare för läsåret till skoldirektören i 
samråd med skolnämndens ordförande och skolans föreståndare. Ärendet är omedelbart justerat. 

§53, Skolnämnden 

NN har den 29 april 2019 meddelat att hon inte tar emot  tjänsten. Skoldirektören har varit i kontakt med 
NN. Eftersom tjänsten som NN tackade nej till är en bisyssla och det är osäkert om det finns tillräckligt 



med timmar för att räcka till en huvudsyssla varför den för liten i omfattning för att vara intressant för 
NN.   

Skoldirektören har kontaktat referenser och intervjuat NN som arbetat som lärare i svenska för elever 
med annat modersmål. 

 Skoldirektören har i ett möte, den 21.5.2019,  med ordförande och representanter för skolnämnden och 
skolans föreståndare diskuterat tillsättningen och gruppens förslag är att  NN anställs som timlärare för 
läsåret 2019-2020.    

  

Skoldirektörens förslag: 

NN anställs som timlärare för läsåret 2019-2020 med tre månaders prövotid. NN ska uppvisa utdrag ur 
straffregistret innan arbetet inleds.   

BESLUT: 

I enlighet med förslaget. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 

   

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 54 28.05.2019 53/1 
Skolnämnden 33 23.04.2019 32 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPPASSISTENT FÖR TIDEN 14.8 2019 - 5.6.2020    
§33, Skolnämnden 
Uppdraget har varit lediganslagen på AMS,  kommunens hemsida, anslagstavla och sociala medier. 
Följande personer har sökt till gruppassistent:  

• NN, Fil mag 
• NN, trädgårdsmästare, hjälpskötarstuderande, nuvarande gruppassistent vid Kökar kommun  

  
En mer detaljerad sammanställning av alla de sökandes meriter sänds separat till alla ledamöter. Alla 
ansökningshandlingar finns på kommunkansliet för de ledamöter som vill fördjupa sig i dem på förhand. 
De kommer också att finnas med på mötet. 



NN har hjälpskötarstudier och har arbetat som hemvårdare och även handlett  volontärer. NN är 
filosofiemagister med finska som huvudämne. Han arbetar som lärare i finska för personer med annat 
modersmål.  
  

Skoldirektörens förslag: 
 NN anställs som gruppassistent för tiden 14.8.2019-5.6.2020. NN ombeds meddela att hon tar emot 
tjänsten senast den 29.4.2019. 

BESLUT:    
 Ärendet bordlades. 

§54, Skolnämnden 

Sedan senaste möte har alla skolans arbetsavtal gåtts igenom eftersom förutsättningarna till vissa delar 
kommer att förändras under nästa läsår av olika orsaker. Eftersom ytterligare assistensinsatser kommer att 
krävas under nästa läsår samtidigt som de nya behoven kan komma att kunna kombineras med det 
nuvarande behovet av gruppassistent så bedöms det nya behovet av personligassistent kunna till vissa 
delar kombineras med uppdraget som gruppassistent. NN som föreslås som gruppassistent och hon är 
informerad om det kombinerade uppdraget. Omfattningen av assistentbehovet kan inte i detalj fastställas 
eftersom det ännu inte varit möjligt att färdigställa schemat för läsåret. Omfattningen är dock minst 25 h 
per vecka. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 54 28.05.2019 53/2 
Skolnämnden 33 23.04.2019 32 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Skoldirektörens förslag: 

NN utses till gruppassisten i enlighet med det beskrivna upplägget. Omfattningen är minst 25 h per vecka. 
Arbetsavtalet föreslås inledas från måndagen den 5.8.2019. 

BESLUT: 
I enlighet med förslaget. Under perioden den 5.8 - 12.8 omfattar arbetet 5 h /dag på Barnängen. 
Ärendet föreslås omedelbart  justerat. 
NN föreslog att en personlig assistent ska tillsättas men förslaget vann inget understöd. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  



KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 55 28.05.2019 54 
Skolnämnden 34 23.04.2019 33 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONLIG ASSISTENT FÖR TIDEN 14.8 2019- 5.6 2020   
 §34, Skolnämnden 
Uppdraget har varit lediganslaget hos AMS,  kommunens hemsida, anslagstavla och i sociala medier. 
Följande personer har sökt till personlig assistent:   

• NN, personlig assistent  

Skoldirektörens förslag:   
NN utses till personlig assistent för tiden 14.8 2019-5.6 2020. NNska meddela att hon tar emot uppdraget 
senast den 29.4.2019. 

BESLUT:    
Ärendet bordläggs 

§55, Skolnämnden 
Sedan senaste möte har alla skolans arbetsavtal gåtts igenom eftersom förutsättningarna till vissa delar 
kommer att förändras under nästa läsår av olika orsaker.  
Eftersom behovet av assistenter har förändrats till nästa läsår föreslås att den personliga assitentens 
uppdrag kombineras med arbetet som ledsagare. Förslaget är att arbetet skulle fördelas enligt följande: 
Må: personlig assistent 11.30-14.45 + ledsagare 6.15-9 och 14.45-18.45 
Ti, to, fre:  personlig assistent 11.30-14.45 + ledsagare 14.45-18.45 
Ons: personlig assistent 11.30-14.45 + ledsagare 14.45-20.45. 
Sammanlagt uppgår de kombinerade uppdragen till en genomsnittlig arbetstid på 36,375  h/vecka under 
en två veckors period under vintertidtabell och 2 h mindre under vårtidtabellen. Arbetsgivaren har 
undersökt att kombinationen och arbetets omfattning är möjlig.  
NN som sökt uppdraget som personlig assistent är intresserad av det kombinerade arbetsuppdraget. 

Skoldirektörens förslag: NN anställs som personligassistent för den lediganslagna tiden. 
Eftersom nya förutsättningar har uppkommit så föreslås att uppdraget som personlig assistent kombineras 
med en befattning som ledsagare enligt ovan. Upplägget ska dock utvärderas och godkännas på nytt efter 
en prövotid på tre månader. NN har ingen prövotid eftersom hon under nuvarande läsår innehaft 
befattningen som personligassistent och haft prövotid för den.  Ärendet föreslås omedelbart  justerat. 
BESLUT: 
I enlighet med förslaget. 
Ärendet är omedlebart justerat 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

  



KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 56 28.5.2019 55 
Skolnämnden 35 23.04.2019 34 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 §35, Skolnämnden 
LEDSAGARE FÖR TIDEN 14.8 2019 – 5.6. 2020.   
Uppdraget har varit lediganslagen på AMS,  kommunens hemsida, anslagstavla och i sociala medier. 
Följande personer har sökt ledsagaruppdraget: 
   

• NN, i kombination med musiktimmar 
• NN, i kombination med timlärartjänst.  

Skoldirektörens förslag:   
Förslag läggs på mötet. 

BESLUT:    
Ärendet bordlades 

 §56, Skolnämnden 
Sedan senaste möte har alla skolans arbetsavtal gåtts igenom eftersom förutsättningarna till vissa delar 
kommer att förändras under nästa läsår av olika orsaker.  

Eftersom behovet av assistenter har förändrats till nästa läsår föreslås att den personliga assitentens 
uppdrag kombineras med arbetet som ledsagare.   Arbetsgivaren har undersökt att kombinationen och 
arbetets omfattning är möjlig.  
NN som sökt uppdraget som personlig assistent är intresserad av det kombinerade arbetsuppdraget. NN 
som har sökt ledsagararbetet i kombination med timlärartjänst har tackat nej till tjänsten som timlärare i 
bisyssla och bedöms därmed även återtagit sin ansökan som ledsagare.  

Skoldirektörens förslag: 
Eftersom nya förutsättningar har uppkommit så föreslås att uppdraget som ledsagare kombineras med  
befattningen som personlig assistent.  Se §55. 

BESLUT: 
I enlighet med förslaget. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  
    

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden  57 28.05.2019 56 
Skolnämnden 37 23.04.2019 36 
Organ § Nr Datum Blad 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATUTDELARE/LOKALVÅRDARE FÖR TIDEN 14.8.2019-31.12.2019 
  
 §37, Skolnämnden 
Arbetet som matutdelare/lokalvårdare är ledigt sedan den tidigare innehavaren har gått i pension. I 
avvaktan på eventuella ombildningar av arbetet tillsätts den med ett arbetsavtal för höstterminen. 

Skoldirektörens förslag:   
NN erbjuds arbetsavtal som matutdelare/lokalvårdare för tiden 14.8-31.12.2019. Ärendet föreslås 
omedelbart  justerat. 

BESLUT:    
NN meddelade jäv. 
Ärendet bordlades. 

§57, Skolnämnden 

Arbetet som matutdelare/lokalvårdare tillsätts för tiden 14.8-31.12.2019. Arbetstidens omfattning är  20 h 
(+16 minuter arbetstidsförlängning)  per vecka (52,29 % av allmän arbetstid).  Utöver detta anställs 
matutdelaren/lokalvårdaren för 50 h under tiden 1.8 – 14.8 för att genomföra storstädning (Storstädningen 
är beroende på hur renoveringen utvecklas). 

Skoldirektörens förslag: 
NN, som för närvarande innehar arbetet,  föreslås  som matutdelare/lokalvårdare i enlighet med 
omfattningen ovan.  
  
BESLUT: 
NN meddelade jäv. 
I enlighet med förslaget. 
Ärendet är omedelbart justerat. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 58 28.05.2019 57 
Skolnämnden 38 23.04.2019 37 
Organ § Nr Datum Blad 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTSATT  LEDIGHET FRÅN ARBETET SOM LOKALVÅRDARE OCH VIKARIE FÖR 
LOKALVÅRDAREN FÖR TIDEN 14.8.2019-31.12.2019 

§38, Skolnämnden 
   
 Lokalvårdare NN har fått förlängt arbetsavtal som barnskötare vid Barnängen till den 31.12.2019. 
Hon ansöker om fortsatt tjänstledighet under motsvarande tid från sitt arbete som lokalvårdare vid 
skolan pga skolans inomhusmiljö.  
  
Skoldirektörens förslag:   
 Lokalvårdare NN beviljas ledighet från sitt arbete som lokalvårdare till den 31.12.2019. Nuvarande 
vikarien NN erbjuds arbetsavtal som lokalvårdare för höstterminen.  

BESLUT:    
Lokalvårdare NN beviljades tjänstledighet i övrigt bordlades ärendet. 

§58, Skolnämnden 
  
  

Skoldirektörens förslag: 
NN erbjuds  förlängt avtal som vikarie för lokalvårdaren dock med en omfattning som omfattar 20 h (+ 16 
min arbetstidsförlängning) vilket utgör 52,29 % av allmän arbetstid. Utöver detta anställs NN för 50 h 
under tiden 1.8 – 14.8 för att genomföra storstädning (Storstädning beroende på hur renoveringen 
utvecklas) 
  
BESLUT: 
I enlighet med förslaget. 
Ärendet föreslås omedelbart  justerat. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 



KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 59 28.05.2019 58 
 Organ § Nr Datum Blad 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 §59, Skolnämnden 

  

Skoldirektörens förslag:   
  

BESLUT: 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 



KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 60 28.05.2019 59 
Skolnämnden 39 23.04.2019 38 
Organ § Nr Datum Blad 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SKOLSKJUTSAR 2019-2020 

§39, Skolnämnden 
  
Kökar taxi har lämnat offert för skolskjutsar för läsåret 2019-2020. Offerten innefattar en elev till och från 
skolan under hela läsåret. Priset är 75€ + moms (10%) I offerten är inberäknat att eleven inte behöver 
skjuts varannan onsdag. Priset är samma som föregående läsår. 

Ytterligare ges offert på körning från skolan till Barnängen för fritidshemsverksamhet  för en elev för 
23,36 €+moms (10%) per dag. 

Skoldirektörens förslag: Anbudet för skolskjuts antas. Offerten för skjuts till Barnängen för 
fritidsverksamhet avvaktar föräldrars eventuella ansökan och behandlas vid nästa möte antas 
   
BESLUT:  I enlighet med förslaget. 

§60, Skolnämnden 

 En ansökan om skjuts har inkommit till skolnämnden och beviljats. 

Skoldirektörens förslag:   
Anbudet för körning från skolan till Barnängen antas i enlighet med offert.  

BESLUT: 
Ny offert behöver inbegäras pga nya omståndigheter. Rätt att anta offerten delegeras till nämndens 
ordförande i samarbete med föreståndaren. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INOMHUSLUFTEN I KÖKARS GRUNDSKOLA 

§61, Skolnämnden 
  
 Ärendet är beslutat att ska finnas på agendan under varje skolnämndsmöte för att följa upp hur saneringen 
fortskrider och inomhusluften är i skolan under renoveringen.  

ÅMHM kommer och besökte skolan den 27 maj 2019. Inget nytt har framkommit. Uppgifter från 
rapporten inväntas.  

Kollellgiet önskar att det görs upp en plan för vem som gör vad om skolans verksamhet inte kan vara i 
skolan i höst. 

  
Skoldirektörens förslag: Informationen antecknas för kännedom. 
   
BESLUT:   I enlighet med förslaget. 

  

  

  

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 
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PLANERING INFÖR LÄSÅRET 2019-2020. 
§62, Skolnämnden 
  
Skolans föreståndare och viceföreståndare har jobbat med planering inför nästa läsår. Timmarna är 
fördelade årskursvis och gruppvis. Lågstadiet bildar en undervisningsgrupp och högstadiet en. 
Årskursindelningen varierar beroende på ämne. Flera ämnen i skolan är planerade med kompanjonlärare 
och speciallärare. 

Nuvarande föreståndare och timlärare Diana Lundqvist har beviljats tjänstledighet för inkommande läsår. 
Klasslärare NN och NN har tackat ja till att arbeta vid Kökars grundskola nästa läsår. NN och NN  har 
utsetts till timlärare vid dagens möte, varför den slutliga planeringen och fördelningen av timmarna inte 
kan  presenteras vid dagens möte.  

Den preliminära grupp- och ämnesfördelningen framgår ur bilaga 1.  Summan av timmarna i bilagan är 73 
vt. Därutöver tillkommer 2 vt klassföreståndare, 1 vt nedsatt pga sammansatt klass, 2 vt lärarhandledning, 
1 vt lab.demonstrationer, 1 vt för IKT handledning, 0,5 vt för elevrådets handledare, 2 vt stöd samt 2 vt 
specialundervisning. Totala antalet timmar är då 88,5 vt (inkl. 4 vt föreståndare). Den totala budgeterade 
timresursen är  96 vt. Undervisningstimmarna per lärare är i detta skede inte helt klart eftersom alla 
tjänster i skrivande stund inte är tillsatta. Den 29.5 kommer en planeringsdag att hållas.    

Inkommande läsår planeras för 16 elever. (åk 1-6 8 elever, åk 7-9 8 elever) 
För verksamheten behövs en kombinerad gruppassistent/personligassistent, en kombinerad 
personligassistent/ledsagare och en personlig assistent för nästa läsår.   
  
Skoldirektörens förslag: 
Planeringen för nästa läsår diskuteras och godkänns. Föreståndaren och viceföreståndaren ges rätt att 
fördela timmarna mellan skolans lärare och göra justeringar i helheten och presentera resultatet för 
nämnden vid nästa möte. 

BESLUT:   
I enlighet med förslaget. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANHÅLLA OM MEDEL FÖR PERSONLIG ASSISTENT 
§43, Skolnämnden 

Från hösten finns behov av assistenthjälp av hälsoskäl för hela skoldagen ca 21 lektioner + 15 minuter 
före skoldagens början samt under skolskjuts. ca 30-45 minuter /dag. Anställningen bör börja 1.8.2019.   
  

  
Skoldirektörens förslag: Att skolnämnden hos kommunfullmäktige äskar om medel för en personlig 
assistent för tiden 1.8.2019 – 5.6.2020. 

BESLUT:    
Ärendet bordlades 

§63, Skolnämnden 
Sedan senaste möte har alla skolans arbetsavtal gåtts igenom eftersom förutsättningarna till vissa delar 
kommer att förändras under nästa läsår av olika orsaker. Eftersom ytterligare assistensinsatser kommer att 
krävas under nästa läsår samtidigt som de nya behoven kan komma att kunna kombineras med det 
nuvarande behovet av gruppassistent så bedöms det nya behovet av personligassistent ska kunna  
kombineras med uppdraget som gruppassistent.   

Skoldirektörens förslag: 
Eftersom nya förutsättningar har uppkommit så föreslås att uppdraget som gruppassistent kombineras 
med en befattning som personlig assistent. Se §54.  Medel behöver därför inte äskas om i nuläget.   

BESLUT: 
I enlighet med förslaget. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas 
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SKOLFÖRESTÅNDARSKAPET FÖR LÄSÅRET 2019-2020. 
§64, Skolnämnden 



Skolans föreståndare och viceföreståndare delar sedan augusti 2017 på ledarskapet för skolan. 
Skolnämnden har utvärderat och förnyat beslutet samtidigt som den vid varje beslut betonat vikten av att 
minst en av skolans ledare är på plats i skolan. Bedömningen har varit att lösningen har fungerat bra. 
Skolans nuvarande föreståndare har beviljats tjänstledigt för nästa läsår.  

Nedsättningen av undervisningsskyldigheten för föreståndare vid låg- och högstadieskola med 1-2 
basgrupper är 0,85. Idag har det utgjort 5 vt och fördelats 3 vt för föreståndare (som även fått ersättning 
för 1 vt ITK-handledning) och 2 vt för viceföreståndaren. Utöver detta har ett belopp på 704,41 utbetalats 
och   fördelats enligt 2/3 till föreståndaren och 1/3 till vice föreståndaren. 

Lärarkollegiet föreslår att NN utses till föreståndare och NN till vice föreståndare  för läsåret 2019-2020.    
  
Skoldirektörens förslag: NN utses till föreståndare och NN till viceföreståndare för läsåret 2019-2020 
med arbetsfördelning och ersättning på motsvarande sätt som nuvarande system.  Arbetsfördelningen 
föreslås att beloppet som utbetalas för föreståndarskap fördelas enlig 5/6 till föreståndaren och 1/6 till 
viceföreståndaren.  Föreståndaren föreslås 3vt för föreståndarskap (och 1 vt IKT-handledning) samt vice 
föreståndaren 1 vt föreståndarskap. 

BESLUT: 
I enlighet med förslaget. 
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TILLKÄNNAGIVANDEN 
§65, Skolnämnden 
Följande skrivelser och beslut har tillställts skolnämnden: 



REMISS 107U2/ÅLR 2019/3102/17.04.2019 
Utkast till Lanskapslag om barnomsorg och grundskola 

BESLUT 101 U2/ÅLR 2017/3190/17.04.2019 
Lämplighetsprov för behörighet att arbeta som lärare på Åland 

BESUT 109 U2/ÅLR2019/3102/26.04.2019 
Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola – förlängd remisstid till 21.5.2019 

BREV 110 U2/ÅLR2016/9532/02.05.2019 
Viktig information om Fronter och Creaza. 

BESLUT 114U2/ÅLR2019/3788/10.05.2019 
Anvisningar för betygsformulär i grundskolan 
  
FÖLJEBREV 115U2/2019/3808/10.05.2019 
Preliminär anmälan till Kickoff 2019 

BESLUT 117U2/ÅLR2019/3102/14.05.2019 
Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola-ingen ytterligare förlängning på remisstid 

BREV 116U2/13.05.2019 
Information kring tutorlärare 
  
  
  

  
BESLUT: Informationen antecknas för kännedom 
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ÖVRIGA ÄRENDEN: 
§66, Skolnämnden 
  
 Inga övriga ärenden. 
BESLUT:   



  

____________________________________________________________________________________ 
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AVSLUTNING 
§67, Skolnämnden 



Sammanträdet avslutades kl.    14.10 

 _____________________________ 
 Gunilla Ponthin 
 Ordförande   

 _____________________________ 
 Britt Lundberg 
 Sekreterare 

Protokollet har framlagts till allmänt påseende senast den 4 juni 2019. 



ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
MEDDELANDE OM RÄTTELSEYRKANDE 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf Sida 
Skolnämnden i Kökar                                               28.05.2019                              47-67 67                       
__________________________________________________________________________________________ 
 
Besvärsförbud jämte grunder 
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § i kommunallagen 
rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer:   
47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 65, 66 och 67. 
Annan grund för besvärsförbud, vilken 
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;  
Paragraferna . 
 
Enligt § 50 mom 4 i grundskolelagen eller § 43 i grundskoleförordningen; 
Paragraferna  
___________________________________________________________________________ 
Anvisningar om rättelseyrkande 
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande 
beträffande följande paragrafer:    51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 och 64.(§59 kan endast 
berörd  anföra besvär över) 
________________________________________________________________________ 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt 
påseende. 
 
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs. 
  Kökar kommun 
  Skolnämnden 
  22730 Kökar 
eller  kokar.kommun@kokar.ax 
 
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för 
rättelseyrkandet bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens 
sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid. 
 
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla 
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- det beslut i vilken rättelse yrkas 
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till yrkandet. 
 
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse 
eller annan person som befullmäktigar härtill. Om endast denna person undertecknat den, 
skall också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt 
bestyrkt kopia. 


